ระบบการศึกษาวิทยาลัยชุมชนกับนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
นัก ศึก ษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพัก การศึก ษาจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบการลาพักการศึกษา
1) กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
2) การลงทะเบียนเรียน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร สาขาวิชาและรายวิชา โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา
3) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกินตามที่กําหนดไว วิทยาลัยชุมชนจะยกเลิกคะแนนและจํานวนหนวยกิตสูงสุด
ออกตามลําดับ
4) นักศึก ษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่วิท ยาลัยชุมชนกําหนด ในกรณีล งทะเบียนเรียนชากวา
กําหนดใหดําเนินการภายใน 15 วัน นับ ตั้ง แตวันครบกําหนดการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
5) ในกรณีที่มีความจําเปนตองเรียนรายวิชาที่ปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน วิทยาลัยชุมชนอาจ
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนด กอนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศของวิทยาลัยชุมชน
6) รายวิ ชาใดที่กํ าหนดให มีร ายวิช าบั ง คั บ ก อน นั ก ศึก ษาจะตอ งสอบผา นรายวิช าบั ง คั บ ก อนแล วจึ ง จะ
ลงทะเบียนรายวิชานั้นได
7) รายวิชาใดที่เคยไดรับระดับคะแนน C หรือสูงกวา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีกไมได
8) รายวิชาใดที่ไดรับระดับคะแนน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะไดรับระดับคะแนนที่สูงกวา
ถารายวิชานั้นเปนวิชาเลือก อาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได
9) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรูได โดยอาจารยผูสอนรายวิชา
นั้น ๆ อนุญ าต และนัก ศึ ก ษาตองยื่น หลัก ฐานตอวิ ท ยาลัยชุม ชนกอนการลงทะเบียน ทั้ ง นี้นัก ศึก ษาจะตองชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจะไดรับระดับผลการเรียนเปนอักษร Au
10) นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองไมมีหนี้สินกับทางวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วิทยาลัย
ชุมชนกําหนด
11) นักศึกษาจะตองตรวจสอบสภาพการศึกษาของตัวเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์
ในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนีย ม
การศึกษานั้นๆ คืน
12) รายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6 คน วิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการสั่งใหเปดหรือปดการ
สอนในรายวิชานั้น ๆได ในกรณีที่ปดรายวิชานั้น จะคืนคาธรรมเนียมการศึกษาใหยกเวนกรณีชําระเงินคาธรรมเนียม
แบบเหมาจาย
การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา
1) การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา ใหดําเนินการภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
2) การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายหลัง 15 วัน แตไมเกิน 75 วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ
รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไดรับอักษร W
3) การขอถอนรายวิชาภายหลัง 75 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ จะกระทํามิได
4) การขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษาจะตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ถา
รายวิชา ที่ขอเปลี่ยนมีจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกวาผลรวมของจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนของ
รายวิชาเดิม

การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับผล
การเรียน

ชวงคะแนน

ความหมาย

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนดเกณฑการตัดสินผลการ
เรียน ไวตามรายละเอียด ดังนี้
ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน
A
80 - 100 ดีเยี่ยม (excellent)
S ผลการเรียนอยูในระดับพอใจ (Satisfactory)
B+
75 - 79 ดีมาก (very good)
U ผลการเรียนอยูในระดับไมพอใจ (Unsatisfactory)
P ผลการเรียนอยูในระดับผาน (Passed)
B
70 - 74 ดี (good)
W ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
C+
65 - 69 คอนขางดี (above average)
I ผลการเรียนที่ไมสมบูรณ
(Incomplete)
Au การรวมฟง ไมมีการประเมินผล ไมนับหนวยกิตเพื่อการ
C
60 - 64 พอใช (average)
จบหลักสูตร
ระดับผลการเรียน S และ U ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับ
D+
55 - 59 ออน (below average)
จํานวนหนวยกิตและนําไปหาคาผลการเรียนเฉลี่ย
D
50 - 54 ออนมาก (poor)
ระดั บผลการเรี ยน P ใชสํ าหรับ รายวิ ชาที่มีการเทีย บ
ยกเวนให นับ หน วยกิตในการขอจบการศึกษาแต ไม นํา จํา นวน
F
0 - 49 ตก (fail)
หนวยกิตไปรวมหาคาระดับผลการเรียนเฉลี่ย
* ระดับผลการเรียน I หมายถึง ไมสมบูรณ ใหนักศึกษารีบติดตออาจารยประจําวิชานั้น ๆ เพื่อขอทราบขอติดขัด
บกพรองและตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดจะปรับเปน
ระดับคะแนน F
* ระดับผลการเรียน F หมายถึง ตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม หรือรายวิชาอื่นที่แทนกันได
(ไมมีสอบซอม)
การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ใหคิดจากคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้ง
รายวิชาที่สอบไดและรายวิชาที่สอบตกยกเวนรายวิชาที่ไดรับอนุญาตใหเรียนซ้ํา ใหคิดคาระดับคะแนนจากรายวิชาครั้งสุดทาย
การเทียบโอนรายวิชาและการยายสาขาวิชาใหเปนไปตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
การฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ
1) นักศึกษาจะตองรับการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไมครบถวน
ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหงหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
2) ในระหวางการฝกงานหรือฝกประสบการณ วิชาชีพ นักศึกษาจะตองประพฤติตนและปฏิบัติงานตามระเบีย บ
วิทยาลัยชุมชนและหนวยงานที่เขารับการฝก หากฝาฝน ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาสงตัว
กลับ และใหถือวาการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพนั้นไมสมบูรณ ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ
3) เมื่ อเสร็ จสิ้นการฝ กงานหรือฝ กประสบการณ วิช าชีพ นั กศึ กษาจะตองจั ด ทํ ารายงานการการฝ กงานหรื อฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ในหัวขอตามที่สาขาวิชากําหนด
เกณฑการสําเร็จการศึกษา
1) นักศึกษาที่จะมีสิทธิขอรับอนุปริญญา จะตองมีเวลาศึกษาตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด พรอมศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบถวนและสอบผาน โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และตองจัดทําสารนิพนธตามที่
วิทยาลัยชุมชนกําหนดใหเสร็จสมบูรณ
2) ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอวิทยาลัยชุมชนตามระยะเวลาที่กําหนด
3) นักศึกษาจะตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอวิทยาลัยชุมชน ใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อ
ขอรับอนุปริญญา

การลาและการพนสภาพของนักศึกษา
การลาเพื่อไมเขาชั้นเรียน
1) นักศึกษาที่มีกิจจําเปนหรือปวยไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได จะตองยื่นใบลาตามแบบที่วิทยาลัย
ชุมชนกําหนด ผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตอาจารยผูสอน
2) กรณีลาปวย เกิน 3 วัน นักศึกษาตองแสดงใบรับรองของแพทย
การลาพักการศึกษา
1) นักศึกษาใหมที่วิทยาลัยชุมชนรับเขาศึกษาไมมีสิทธิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก เวนแตจะไดรับการ
อนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนกรณีพิเศษ เชน ปวย ถูกเกณฑหรือถูกเรียกระดมพลเพื่อเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือถูกยายไปรับราชการตางจังหวัด เปนตน
2) เมื่อนักศึกษาไดศึกษามาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หากมีความประสงคจะลาพักการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษาหรือมากกวา ใหยื่นใบลาตามแบบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด ผานอาจารยที่ปรึกษาถึงหัวหนาสาขาวิชา
หรือประธานอนุกรรมการประจําสาขาวิชาในแตละหนวยจัดการศึกษา แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวนําส งงาน
ทะเบียนนักศึกษาเพื่อบันทึกในระเบียนประวัตินักศึกษา
3) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมซึ่งเรียกเก็บเปนรายภาคการศึกษา แตตองชําระคารักษา
สภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาลงทะเบียนเรียนไวแลว
4) การลาพักในระหวางภาคการศึกษาจะกระทําไดตองไดรับการอนุมัติกอนวันเริ่มการสอบไลภาคการศึกษานั้น
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษา การลาพักหลังจากนั้นจะกระทํา
มิได
5) การลาพักการศึกษาไมวาเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาที่นักศึกษาตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตร
6) การขอกลับเขาเรียนกอนครบกําหนดระยะเวลาลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองแจงใหวิทยาลัยชุมชนทราบ
เปนลายลักษณอักษรเพื่อการพิจารณาอนุมัติ โดยวิทยาลัยชุมชนจะไมคืนคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นใบลาพรอมหนังสือยินยอมจากผูปกครอง อาจารยที่
ปรึ กษาและหัวหน า สาขาวิช าหรือประธานอนุกรรมการประจํา สาขาวิ ชาในแต ละหนวยจั ดการศึกษาถึ งผู อํา นวยการ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในระหวางที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานักศึกษาผูขอลาออกยังมี
สภาพการเปนนักศึกษาอยู และจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆของวิทยาลัยชุมชน ทุกประการ
นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาออกจะตองไมมีหนี้สินกับวิทยาลัยชุมชน
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
1) ตาย
2) ไดรับอนุมัติใหลาออกจากวิทยาลัยชุมชน
3) ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดในขอคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
4) สําเร็จการศึกษา
5) ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
6) ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
7) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 เมื่อเรียนมาแลวครบหนึ่งปการศึกษา
8) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ภายหลังภาคการศึกษาแรก ของปการศึกษาที่สองเปนตนไป
9) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหไลออกหรือใหออก
10) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ที่มีสถานภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานเพื่อประกอบการใชสิทธิตางๆ ที่นักศึกษาพึงมี
ในวิทยาลัยชุมชน

